Příloha k účetní závěrce
sestavena v souladu se zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zněním
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění.

Rozvahový den: 31. 12. 2019
Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Popis účetní jednotky
Účetní jednotka:

Národní demokracie

Registrace:

Rejstřík polit. stran a polit. hnutí č. II/s-OS/1-7643/93

Datum registrace:

2. 3. 1994

Sídlo:
Právní forma:

U Tržnice 1979, 272 01 Kladno
(od 28. 12. 2016 )
politická strana

IČ:

69345473

Hl. předmět činnosti:

činnost politických stran a organizací

Statutární orgán:

Adam B. Bartoš, předseda (zvolen k 11. 1. 2014)

Poslední změna stanov:

28. 12. 2016

Vklady do jmění:

žádné

Organizační uspořádání:

ústřední organizace, místní organizace (bez právní subjektivity)

Popis použitých účetních metod
Účetní období: 1. 1. – 31. 12. 2019
Účetní metody: účtování účetní jednotky je prováděno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění.
Způsob zpracování účetních záznamů: účetní SW STEREO
Místo úschovy účetních dokladů a dalších souvisejících informací: sídlo společnosti
Odchylky od účetních metod: žádné

Způsob oceňování a odpisování
Oceňování se provádí ke dni uskutečnění účetního případu nebo k rozvahovému dni.
Hmotný a nehmotný majetek a zásoby se oceňují pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a
náklady s pořízením související.
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Hmotný a nehmotný majetek a zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.
Peníze a ceniny se oceňují jejich jmenovitou hodnotou.
Podíly, cenné papíry a deriváty se oceňují pořizovací cenou.
Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladu pořizovací
cenou.
Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.
Majetek nabytý bezúplatně, majetek vytvořený vlastní činnosti, u kterého nelze zjistit vlastní náklady,
a ostatní majetek výše neuvedený se oceňují reprodukční pořizovací cenou.
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kursem devizového trhu
vyhlášeným ČNB:
- k okamžiku uskutečnění účetního případu a
- pro potřeby sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni.
Opravné položky a rezervy za účetní období: nebyly tvořeny

Inventarizace
- účetní jednotka v účetním období pořizovala pouze drobný movitý majetek, účtovaný přímo do
nákladů
- účetní jednotka nevlastní žádný nemovitý majetek a zásoby
- účetní jednotka nemá žádná aktiva ani závazky v cizí měně
- účetní jednotka nevlastní žádné podíly, cenné papíry a deriváty
- k 31. 12. 2019 byla provedena pouze fyzická inventura pokladní hotovosti, inventura stavu
finančních prostředků na běžném účtu a inventura drobného movitého majetku

Doplňující informace
- účetní jednotka nemá žádné zaměstnance.
- účetní jednotka nemá žádné daňové nedoplatky

Pohledávky:
- žádné
Závazky:
- z titulu závazků vůči členům a půjček od členů
Hospodářský výsledek:
- za účetní období 1.1.-31.12.2016
- za účetní období 1.1.-31.12.2017
- za účetní období 1.1.-31.12.2018
- za účetní období 1.1.-31.12.2019

28,1 tis. Kč

- 72,8 tis. Kč
- 37,7 tis. Kč
+ 22,2 tis. Kč
+ 7,2 tis. Kč 1

Účetní jednotka neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

Členové orgánů účetní jednotky určených stanovami a jejich rodinní příslušníci:
- členům orgánů nebyly poskytnuty žádné odměny, funkční požitky, zálohy ani úvěry
1 rozdíl proti syntetickému výkazu zisků a ztrát za r. 2019 (HV: 6 tis. Kč) je dán zaokrouhlováním
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Daň z příjmů:
Příjmy účetní jednotky za účetní období nepodléhají dani z příjmů. Jedná se o:
- příjmy z nepodnikatelské činnosti, které nejsou předmětem daně
120,3 tis. Kč
(přijaté příspěvky a dary, jiné výnosy)
- příjmy osvobozené od daně
45,1 tis. Kč
(členské příspěvky)
Přehled o přijatých darech:

viz Výroční zpráva za rok 2019

Přehled o poskytnutých darech:
- podpora voleb do Evropského parlamentu straně Rozumní IČ: 265 85 979
- podpora činnosti spolku ZEM-DOM z.s. IČ: 068 27 039

44,0 tis. Kč
5,0 tis. Kč

Vypořádání HV z předcházejících účetních období:
Zisk vytvořený za účetní období 1.1.-31.12.2019 bude použit na úhradu neuhrazených ztrát minulých
let.

Datum vyhotovení: 14. března 2020

Vyhotovila: ing. Alena Drvotová

Osoba odpovědná za účetnictví: statutární orgán

Adam B. Bartoš, předseda
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